
 
 

 
Campus de Sobral 
Curso de Música – Licenciatura  
Grupo de Pesquisa PESQUISAMUS (CNPq/UFC) 
www.pesquisamus.ufc.br 
 

EDITAL SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica  

 
Estão abertas, até a próxima terça-feira (11 de agosto) às 23:59 horas, as inscrições para a                
seleção de bolsistas de Iniciação Científica (6 bolsas, sendo 3 remuneradas e 3 voluntárias) para               
os projetos de pesquisas ligados ao Curso de Música – Licenciatura da UFC em Sobral abaixo                
discriminados: 
 

Projetos Coordenador Bolsas 

Projeto Integrado “PesquisaMus” Prof. Marco Toledo - 01 Bolsa Remunerada de     
Iniciação Científica 
- 01 Bolsa Voluntária de     
Iniciação Científica 

As funções cognitivas implicadas    
na comunicação: um artefato de     
apoio à regência orquestral  

Profa. Adeline  
Stervinou 

- 01 Bolsa Remunerada de     
Iniciação Científica 
- 01 Bolsa Voluntária de     
Iniciação Científica 

Mapeamento das práticas musicais    
no currículo escolar municipal de     
Sobral: uma pesquisa de    
levantamento 

Prof. João Emanoel   
Benvenuto 

- 01 Bolsa Remunerada de     
Iniciação Científica 
- 01 Bolsa Voluntária de     
Iniciação Científica 

 
As bolsas serão de R$400,00 no período de 12 meses, com início da vigência a partir do mês de                   
agosto de 2020. 
 
Requisitos para a candidatura (bolsas remuneradas): 
 

- estar regularmente matriculado(a) e com rendimento acadêmico igual ou superior a 7            1

(sete) e possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 
- ter, no máximo, 3 (três) reprovações no histórico escolar, considerando os semestres            

2018.2, 2019.1, 2019.2 e 2020.1, excetuando o candidato(a) contemplado(a) com bolsas           
IC no edital imediatamente anterior; 

- não será elegível, para qualquer modalidade de bolsas deste edital, caso esteja repetindo             
a atividade curricular: Trabalho de Conclusão de Curso; 

- comprometer-se a ter disponibilidade de tempo e dedicar-se, no mínimo, 16 (dezesseis)            
horas semanais às atividades de pesquisa; 

- estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com             
bolsas de outros programas; 

1 Serão aceitas candidaturas de estudantes oriundos de quaisquer cursos da UFC - Campus de Sobral. As candidaturas 
de estudantes oriundos de outras unidades acadêmicas da UFC não serão aceitas. 



- não ter vínculo empregatício ou exercer qualquer atividade profissional; 
- estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua               

indicação, e 
- não concluir o curso de graduação antes de agosto de 2021 

 
Requisitos para a candidatura (bolsas voluntárias): 

- estar regularmente matriculado(a) e com rendimento acadêmico igual ou superior a 7            
(sete); 

- estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua               
indicação, e 

- não concluir o curso de graduação antes de agosto de 2021. 
 
Documentos para a Inscrição: 

- Histórico Escolar de Graduação; 
- Currículo Lattes CNPq atualizado; 
- Comprovante de Matrícula do semestre 2020.1, e; 
- Uma carta de uma página do estudante, direcionada ao coordenador do projeto,            

demonstrando como o projeto de pesquisa se insere em seu percurso acadêmico. 
 
Os documentos para a inscrição deverão ser enviados para o e-mail           
pesquisamus@sobral.ufc.br até às 23:59 horas do dia 11 de agosto de 2020. A seleção dos               
candidatos inscritos, bem como as entrevistas ocorrerão no dia 12 de agosto de 2020, a partir                
das 15 (quinze) horas e 30 (trinta) minutos, em link que será informado por e-mail aos                
candidatos que tiverem as suas candidaturas homologadas. 
 
 
 

Profa. Adeline Stervinou 
Prof. João Emanoel Benvenuto 

Prof. Marco Toledo  
Coordenadores dos Projetos de Pesquisa 


